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ПРЕДМЕТ: Информација у вези образовања Комисије за израду предлога годишњих 

програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији 

општине Врњачка Бања 

 

Сагласно Закону о пољопривредном земљишту („Сл. гласник РС“, бр. 62/06, 

65/08 и 41/09), а поступајући по Приручнику за израду годишњег Програма заштите, 

уређења и коришћења пољопривредног земљишта (Издавач СКГО - Стална 

конференција градова и општина), имајући у виду да је одредбама члана 60, 61 ,61а ,64 

и 64а. Закона прописана обавеза јединице локалне самоуправе је да донесе Годишњи 

програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта, као и поступак 

његовог спровођења, односно поступак давања у закуп пољопривредног земљишта у 

државној својини, Скупштина општине Врњачка Бања је донела Решење о образовању 

Комисије за израду предлога годишњих програма заштите, уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта на територији општине Врњачка Бања за период  од 2013. – 

2017.године, бр. 020-201/13  од 17.09.2013.године. 

 Како Комисија има ограничени мандат на период 2013-2017.године, то је 

потребно именовати Комисију која ће израђивати предлоге годишњих програма 

заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине 

Врњачка Бања за период 2018.-2022.године. 

 У међувремену је дошло до измена и допуна овог закона, тако да је у примени 

Закон о пољопривредном земљишту („Сл. гласник РС“, бр. 62/06, 65/08, 41/09. 112/15 и 

80/17), којим је у чл.60. прописано је у ставу 1. да пољопривредним земљиштем 

Републике Србије (у даљем тексту: пољопривредно земљиште у државној својини) 

располаже и управља Република Србија преко Министарства, у ставу 2.да се 

пољопривредно земљиште у државној својини користи  према годишњем програму 

заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта који доноси надлежни 

орган јединице локалне самоуправе. Овај програм се доноси по претходно 

прибављеном мишљењу комисије коју образује председник општине, односно 

градоначелник, а која у свом саставу има најмање половину чланова физичка лица - 

пољопривреднике који су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава у складу са 

прописом којим се уређује упис у Регистар пољопривредних газдинстава, као и 

дипломираног инжењера пољопривреде. Ставом 4.је прописано да  програм из става 2. 

овог члана надлежни орган јединице локалне самоуправе дужан  донеси најкасније до 

31. марта текуће године, уз сагласност Министарства, а ставом 5.је прописан садржај 

програма. 

Ставом 6.овог члана је прописано да ако јединица локалне самоуправе не донесе 

програм из става 2. овог члана, у складу са одредбама овог члана, Министарство без 

одлагања, а најкасније у року од 15 дана од дана истека рока за доношење годишњег 

програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта, односно од дана 

истека рока за доношење одлуке о расписивању јавног огласа, обавештава министра 



надлежног за послове финансија који у року од 15 дана, привремено обуставља пренос 

трансферних средстава из буџета Републике Србије, односно припадајућег дела пореза 

на зараде тој јединици локалне самоуправе док ту обавезу не изврши. 

Даље је уређено да орган надлежан за послове вођења јавне евиденције о 

непокретностима дужан је да достави потребне податке, најкасније до 30. октобра текуће 

године, органу јединица локалне самоуправе за израду програма из става 2. овог члана за 

наредну годину, без накнаде и да ти подаци обухватају табеларне податке о 

пољопривредном земљишту, дигиталне катастарске планове, орто-фото снимке, листове 

непокретности, алфанумеричке податке о катастарским парцелама и др. 

Ранијом Препоруком  Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде је 

да се ова Комисија образује за период од четири године, јер су послови те комисије 

стручни и сложени. Требало би да буде уобичајена пракса да надлежни орган јединице 

локалне самоуправе који доноси Решење о образовању Комисије, именује у Комисији 

пољопривредне, геодетске и економске стручњаке, добре познаваоце „терена“ у јединици 

локалне самоуправе, који ће допринети ефикаснијем раду с обзиром на сложеност израде 

Предлога годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта 

(у даљем тексту: Предлог годишњег програма), јер је, између осталог, потребно 

евидентирати, обрадити и утврдити обимне релевантне податке о пољопривредном 

земљишту у државној својини. 

Приручником за израду годишњег Програма заштите, уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта је посебно апострофирано да приликом образовања Комисије 

треба  водити рачуна да у њен састав никако не сме да уђе било ко директно 

заинтересован за закуп пољопривредног земљишта за које се израђује програм. Нарочито 

је важно да чланови Комисије за израду Предлога годишњег програма заштите, уређења и 

коришћења пољопривредног земљишта не могу бити чланови Комисије за давање 

мишљења на Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног 

земљишта, нити чланови Комисије за спровођење поступка давања у закуп 

пољопривредног земљишта у државној својини, због сукоба интереса. 

Овде истичемо и казнене одредбе за случај непоступања по законској обавези 

доношења годишњег програма, прописане чланом 87. Закона о пољопривредном 

земљишту и то: 

-Новчаном казном од 80.000 до 150.000 динара казниће се за прекршај одговорно 

лице у надлежном органу ако: - не донесе годишњи програм заштите, уређења и 

коришћења пољопривредног земљишта (члан 60. став 4). 

Предлог је да се  формира Комисија за израду Предлога годишњег програма 

заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине 

Врњачка Бања за период 2018.-2022.година, која би отпочела са радом на доношењу 

годишњег програма за 2018.годину, а затим у законским роковима доставља предлоге 

годишњих програма за период за који је образована.  

 Саставни део ове Информације чини и нацрт Решења о образовању Комисије за 

израду предлога годишњих програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног 

земљишта на територији општине Врњачка Бања за период  од 2018. – 2022.године. 
 

Обрадили:                                                              НАЧЕЛНИК 

Гајшек Олгица, зам.секретара СО      ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

               Славиша Пауновић 

Живорад Јаћимовић, руководилац Одсека за 

 привреду и друштвене делатности         

 

Јасмина Трифуновић,руководилац Одсека 

за послове органа општине 



НАЦРТ РЕШЕЊА 

Скупштина општине Врњачка Бања на __.редовној седници одржаној дана 

___2017.године, на основу   чл.14., 60., 61., 61а., 64. и 64а. Закона о пољопривредном 

земљишту („Сл.гласник РС“, бр.62/06, 65/08, 41/09, 112/15 и 80/17), Приручника за 

израду годишњег Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног 

земљишта (Издавач СКГО), чл.36. Статута општине Врњачка Бања  (''Сл.лист 

општине Врњачка Бања'', бр. 23/16-пречишћен текст),  донела је  
 

РЕШЕЊЕ 

о образовању Комисије за израду предлога годишњих програма заштите, уређења и 

коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Врњачка Бања за 

период  од 2018. – 2022.године 
 

I 

Образује се Комисија за израду Предлога годишњих програма заштите, 

уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Врњачка 

Бања за период од  2018.-2022. године (у даљем тексту: Комисија). 

 

II 

У Комисију се именују: 

За председника: 

_____________________________, __________________________________________ 

                                                                  (дипл.инж.пољопривреде или дипл. инж. 

                                               геологије или дипл. економиста) 

за заменика председника: 

_____________________________, __________________________________________ 

                                                                  (дипл.инж.пољопривреде или дипл. инж. 

                                               геологије или дипл. економиста) 

за чланове: 

1. ___________________________, __________________________________________ 

                                                              (дипл.инж.пољопривреде или дипл. инж. 

                                                              геологије или дипл. економиста или геометар) 
 

2. ___________________________, __________________________________________ 

                                                               (дипл.инж.пољопривреде или дипл. инж. 

                                                               геологије или дипл. економиста или геометар) 
 

3. ___________________________, __________________________________________ 

                                                               (дипл.инж.пољопривреде или дипл. инж. 

                                                               геологије или дипл. економиста или геометар) 
 

4. ___________________________, __________________________________________ 

                                                               (дипл.инж.пољопривреде или дипл. инж. 

                                                               геологије или дипл. економиста или геометар) 
 

5. ___________________________, __________________________________________ 

                                                               (дипл.инж.пољопривреде или дипл. инж. 

                                                               геологије или дипл. економиста или геометар) 

 

 

 

 



III 

Задатак Комисије је да: 

-пре израде Предлога годишњег Програма заштите, уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта на територији општине Врњачка Бања ( у даљем 

тексту: Предлог годишњег програма) обавести образовне установе -школе, стручне 

пољопривредне службе, социјалне установе, високообразовне установе -факултете 

и научне институције чији је оснивач држава, установе за извршење кривичних 

санкција и правна лица у државној својини регистрована за послове у области 

шумарства, да Комисији доставе захтеве за признавање права на коришћење 

пољопривредног земљишта у државној својини без плаћања накнаде у површини 

која је примерена делатности којом се баве, да размотри достављене захтеве и 

донесе одлуку о истим; 

-пре израде Предлога годишњег програма обавести правна и физичка лица која су 

власници функционалних система за наводњавање и одводњавање, рибњака, 

вишегодишњих засада старијих од 3 године, а млађих од 30 година у роду, 

функционалних пољопривредних објеката, а који се налазе на земљишту у 

државној својини и правна и физичка лица која су власници објеката за узгој и 

држање животиња и која се баве узгојем и држањем животиња, а у циљу 

производње хране за животиње, да Комисији доставе за признавање право пречег 

закупа са потребном документацијом, најкасније до 30. октобра текуће године за 

наредну годину, да размотри достављене захтеве и донесе одлуку о истим; 

-изради Предлог годишњег програма у складу са одредбама чл. 60, 61, 61а и 64а 

Закона о пољопривредном земљишту, упутствима и препорукама Министарства 

пољопривреде, шумарства и водопривреде  о изради годишњег Програма заштите, 

уређења и коришћења пољопривредног земљишта и поступка јавног надметања; 

-прибави мишљење Комисије за давање мишљења на Предлог годишњег Програма 

заштите, уређења и коришћења , коју образује Председник општине; 

-прибави писану сагласност Министарства пољопривреде, водопривреде и 

шумарства на Предлог годишњег Програма; 

-достави Предлог годишњег Програма Скупштини општине на даљу процедуру; 

-по истом поступку, уколико буде потребно, изради Предлог измене и допуне  

годишњег Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на  

територији општине Врњачка Бања. 
 

IV 

Комисија ће обавити свој задатак у складу са законом прописаним 

роковима.  

Скупштина општине  доноси Годишњи програм заштите, уређења и 

коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Врњачка Бања, по 

претходно прибављеној сагласности Министарства, у складу са законски 

прописаним роком.  
 

V 

Стручну обраду аката, других материјала, организационе и дминистративне  

послове за Комисију обавља организациона јединица Општинске управе, надлежна 

за послове пољопривреде. 
 

VI 

За обављање задатака из става III овог решења, председник, заменик 

председника и чланови Комисије, имају право на накнаду у висини коју утврђује 

Председник општине својим актом. 



 

VII 

Овим решењем ставља се ван снаге Решење о о образовању Комисије за 

израду предлога годишњих програма заштите, уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта на територији општине Врњачка Бања за период  од 

2013.–2017.године, бр. 020-201/13  од 17.09.2013.године (''Сл.лист општине 

Врњачка Бања'', бр.15/13). 

 

VIII 

  Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном 

листу“ општине Врњачка Бања. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 020-____/17  од ____.2017.године 

 

         ПРЕДСЕДНИК  

        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

         Иван Радовић 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  


